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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
KÖZÉS TARSADAT-jMI

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garatod 

időnként — fülér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetéaben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

KEJTIL,A.ÍJ
A kéziratok • •zorknaztOtéghn kDIdandfik.

Kéziratok visrza töm adatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKESÉK JÁNOS.

Csak egy virágszálat!
A nagy világégés után minden 

téren megindul a megújhodás nagy 
munkája. A rideg statisztika szá
mokkal bizonyítja, hogy a halálo
zások legnagyobb oka a tüdővész. 
A háborúból visszatért hadirokkan
tak legnagyobb része ebben a beteg
ségben szenved. A háború okozta 
nélkülözések és szenvedések legtöbb 
családban a tüdövészt plántálták be. 
A lévai szanatórium bizonyságot 
tehet amellett, hogy mennyire emel
kedik hétröl-hétre azok száma, akik 
bizakodó reménységgel, de testük
ben e nehéz kórral keresik fel a 
tüdöbeteggondozó intézetet s hogy 
mily görcsösen kapaszkodnak a 
reménység egyetlen szálába, amely 
nekik a gyógyulást, az uj életet 
jelenti.

Ezekre a szegénysorsu tüdő
betegekre hívjuk fel most a halottak 
ünnepén az élő és egészséges társa
dalom könyörületességét. Abból a 
pompából amit a sírokra áldozunk 
egy-egy virágszáll árát ajánljuk tel 
tüdőbetegeink megmentésére, hiszen 
ez a kegyeletes tényünk, szeretett 
halottaink irányában való kegyele
tünket szebbé és magasztosabbá 
teszik. A halál jegyesei közül meg
menteni mindazokat, akik még meg
menthetők, ez ma a világégés után 
legszentebb kötelessége a társada
lomnak. Mert ma annyi hiába el
oltott emberélet után sokkal inkább 
szüksége van a társadalomnak egész
séges, szorgalmas munkáskezekre, 
mint valaha.

Ezt a célt a legjobb odaadással 
szolgálja a lévai tüdőbeteggondozó 
intézet, mely 10 éves múltra tekint
het vissza és büszkén vallja, hogy 
— különösen az utolsó években — 
minden állami támogatás nélkül a 
jótékonykodásában fáradhatatlan 
közönség adományából tartotta fenn 
magát és gyógyította, segélyezte 
a tüdőbetegeink százait.

A „Csak egy virágszálat!" po- 
étikus jelszava mindig utat talált 
a szivekhez. Ezidén azonban a teme
tőben elhelyezet útnák a jótékony 
asszonyok gárdájával egyetemben 
hiányozni fognak; csak a tarsoly
gyűjtők fogják a jótékonyság fillé
reit házról-házra járva begyűjteni. 
Kérve kérjük városunk áldozatkész 
közönségét, fogadja őket megéi- 
téssel és jó szívvel 1 Ha gyűjtőink 
bájos, életvidor arcát látjátok, mely
re a szokatlan foglalkozás talán a

M a gj e 1 a n 
vasárnap reggel.

szégyenkezés pírját fogja festeni, ha 
kedves, talán zavart mosolyukkal 
adakozásra hívnak fel benneteket, 
ha elétek tárják a könyörületesség 
szent nevében az enyhítésre váró 
nyomort és szenvedést, gondoljatok 
a támogatásra szoruló, sápadt, be
esett arcú, vézna, tápláltságukban 
leromlott tüdőbetegekre és szánandó 
családtagjaikra 1

Mentsük meg a tüdőbetegeket 1 
Csak egy virágszálat!

Cselédek uj esztendeje.
Küszöbön a cselédváltozás ideje, 

amely sok családban igen nagy 
gondot okoz, lévén ma a jó cseléd 
ritka, mint a fehér holló. Valamikor 
a régi udvarházak idejében a cse
léd a házhoz, a családhoz tartozott, 
annak jó és balsorsában résztvett. 
Látta a gyerekek növését, végig 
szolgált egész generációkat. Mint 
kis pesztonka került a házhoz, a 
honnan többé el nem ment, mig 
férjhez nem ment vagy el nem jött 
érte fekete lován a Halál. Ra
gaszkodott hozzá az egész család 
és öreg korában is megbecsülték, 
mint valami kedves régi bútort, 
mely büszkesége volt az egész 
családnak.

Ma azonban bagóért nem dol
gozunk jelszavak világában máské
pen alakult a helyzet, mert ma 
úgy tartják, hogy a cseléd fizetett 
ellenség, akinek legelső gondja, 
hogy volt helyét a sárga földig le
ócsárolja. S igazán, ha az ember 
megkérdi valamelyik cselédtől, hogy 
miért megy el a régi helyéről, 
csak ritkán hall igazat. Egyse 
mondja meg, hogy azért mert sze
retőket tart, kik éjszaka járnak 
hozzá, hogy azért mert nyelves, 
hogy dobálja az ételt, mert finyás, 
ellenben a dolognak csak a köny- 
nyebb végét fogja s főképen ezért, 
mert bagóért nem dolgozunk.

Keserves panaszokat hallunk 
igy cselédváltozás idején. A házi
asszonyok nem tudják magukat 
tájékozni, mert hiszen a cseléd 
könyvébe egyik sem Írja be az 
igazat, hogy kétes erkölcsű, lusta, 
nem megbízható stb. hanem, hogy 
könnyebben szabaduljon tőle mind
egyik háziasszonyfájó szívvel bár, 
de oda írja, hogy szorgalmas, erköl
csös, hű és megbízható vagy a 
legrosszabb esetben, hogy egész
ségesen elbocsáttatott.

A hlrdatiiakat, alOlliatiaakat a a raklamiallkal 
kladúhlvatalba kirjOk átálltául.

A LAP KIADÓJA: NYITHAT ás TÁHSA.

Ennek a lapnak hasábjain én 
is, mások is számtalanszor megírtuk, 
hogy a rossz cseléd ellen csak úgy 
lehet a háziasszonyoknak védekezni, 
ha minden cselédkönyvbe az igaz
ságot itjuk. Adjanak a háziasszo
nyok a cselédnek olyan bizonyít
ványt, amilyent megérdemelnek. 
Védekezzenek a rossz cselédek el
len úgy, hogy ne ajánlgassák más
nak hamis bizonyítványokkal egy 
nyilván rossz cselédet, mert hiszen 
arra senki sem kényszeríthető, hogy 
hamis vallomást adjon, mikor a 
közrend azt kívánja, hogy minden 
cseléddel már a félfogadás idején 
tudjuk, kogy hányadán állunk. Ak
kor talán kissé javulni fog a hely
zet s fognak akadni tisztességes 
jóravaló cselédek, akik ismét ked
velt és becsült családtagok lesznek 
a családban.

De újabban egy úriasszony igen 
találóan jellemezte a helyzetet azzal, 
amikor azt mondotta, hogy hihetet
lenül drágák a cselédek. Abból a 
bérből, amelyet kipréseltek a szol
gálatadótól, egyáltalán nem akar
nak engedni. Pedig a pénzünk 
csaknem ötszörösére emelkedett há
rom év alatt s a tisztviselők fizeté
sét az állam, gyári munkásokét a 
vállalatok leszorították. Manapság 
úgy áll a helyzet, hogy egy sze
rény fizetésű vagy nyugdíjas tiszt
viselő nem tarthat cselédet, mert 
egyáltalában képtelen azt megfizetni. 
Magyarországon a miniszterelnök
nek nincs több fizetése, mint itt 
egy konvenciós cseléd kap. Ez a 
drágaság letörésére indított akció 
egyik ütköző pontja s igazán addig 
hiába minden, mig ezen a vonalon 
nem lesz rend.

A cseléd ma teljesen kizsarolja a 
helyzetet, de ezt elsősorban is ö 
bánja meg. A szegényebb, magán
vagyonnal nem biró hivatalnok 
családok nem is tartanak már cse
lédet. Minden munkát a családtagok 
maguk végeznek. Mosnak, varrnak, 
takarítanak, sőt külső gazdasági 
munkát is végeznek. Ennek követ
keztében egyre nő a munkanélkü
liek száma. Facér cselédek valósá
gos rémei a társadalomnak. Meg
szokják a munkátlan, henye életet, 
könnyen hajlanak a ledér, erkölcs
telen életmódra. Az orvosok tehet
nek tanúbizonyságot a mellet, hogy 
ezeknek a facér cselédeknek hány 
százaléka beteg? Miként terjed a 
társadalom romlása és züllése 
évröl-évre.

Nem állítjuk, hogy minden cse
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léd ilyen. Isten ments, hogy ilyen 
volna mind. Ma is vannak s mindig 
is lesznek jóravaló, szerény és 
dolgos cselédek, de a többséget 
már ki kezdte a jelszó. Már utón 
van a lejtön. Maguknak is be kell 
látni, hogy ez igy nem mehet to
vább, hanem valamennyinek hozzá 
kell járulni, hogy a helyzet javul
jon. Be kell látniok, hogy a pénz 
értékemelkedésével és a viszonyok 
javulásával kell lépést tartani a 
cselédbérnek is. Ma már kevesebb 
pénzért több árut kap a cseléd is. 
Nem lehet tehát még a múlt évi 
bért is feljebb csigázni akkor, ami
kor a gazdának a jövedelme is 
csaknem felére csökken.

Szeretnök hinni, hogy a gazda 
és cseléd megtudják egymást ér
teni, mert hiszen egymásra vannak 
utalva. Egyik a másik nélkül meg 
nem élhet. A gazdasági élet teljes 
bénulását fogja okozni, ha ez az 
állapot tovább tart. A munkanél
küli csoport számának szaporítása 
nem lehet egy társadalmi osztály 
feladata sem. Ez szú az ország 
épütetének gerendájában, amelynek 
terjedését meg kell gátolni. De ha 
minden téren követeljük a konszo
lidációt, úgy a cselédkérdésnek is 
végre-valahára a megoldás stádiu
mába kell jutni.

Csak lefelé a túlzott igényekkel 
itt is. A viszonyok és körülmények 
az irányadók, hamis jelszavak csak 
rontják és elmérgesitik a jó viszonyt.

A világ-esöményekbSi

Törők jelentés Kelettrácia kiürítéséről. 
Jelentéktelen incidsnsektöl eltekintve, Kelet 
trácia kiürítése teljes rendben folyik A va
súti közlekedés megint rendes. A szövetség 
közi missziók és csapatok jelenléte folytán 
a lakosság megnyugodott.

Forgách András gr. lavele 
Barsvármegyéhez. 
Az Úrnak 1582 évében.

Magnifici, Egregii se Nobiles Domini, 
Amiéi nobis observandistimi. Post satuién: 
et servitii nostri comtuoudationem I

Szolgálatomat iro:n Kgkuek mint bízott 
szomszéd uraimnak és barátaimnak. Továbbá 
főkapitány Uram ö Nagysága parancsolj■ 
vala, hogy megértvén az fogyatkoz.ási müué 
műk legyenek, Kgknek elébe adnám Azért, 
hogy bizonyos okokért és hírekért mag3m 
Kgtek közé nem mehettem, igy Gyepes Fe
rencet (hires család Harsban) Kghez küld
tem és ö tőle minden dolgot megért Kgtek ; 
azért kérem Kgteket, hogy az mit én szóm
mal mond, Kgk higyje meg szavát és az 
Kgk hazájának megmaradásáért jó választ 
tegyen Kgtek.

Dátum Léva, 9-die Jannarii anno 1582
Kgktek atyafi a szolgái

Forgách András gr. de Ghymes.

Forgách Simun bárónak és főpohárnoknak 
és hadvezérnek levele Barsvármegyéhez 

1581.-ben.

Magnifici, Egregii ac Nobiles Domini, 
Amiéi nobis observandistimi. Post salutem 
et servitii nostri conr.endatione:n Kegyelme
teket erről akarjuk megtalálnunk, hogy a

Nansen úgy nyilatkozott, hogy a helyzet 
Konstantinápolyban nem nyugtalanító ugyan, 
de nem is jó. A görögök és örmények kö 
zött pánik uralkodik, úgyszintén Traciában. 
Nansen feladata a menekültek kérdéseit és 
őket az éhségtől megóvni. Bulgária erre a 
célra 1000 tonna gabonát adott. Az iuség 
nagy, mert 500.000 menekült vár segítségre.

Az osztrák szanálási akeió. A költség
vetési bizottság ma folytatta a kerettörvény 
novellizálásáról vaió vitát, mely novellával 
az eredetileg a jegybank felállításával egybe
kötött néhány rendszabály szigorítása azon
nal életbe lépne. A szociáldemokraták meg
kísérelték a törvény novellizálásának elodá
zását. Kezdeményező indítvánnyal leadáski- 
egyeniitö törvény létesítését akarták elérni. 
Hosszabb vita után a szociálisták indítványát 
elvetették.

A gyulafehérvári koronázási ünnepség
ről Bukarestből visszatérő vendégek egyik 
vonata Durubanda állomásánál nyílt pályán 
megállott. Az utánna jövő koronázási vonat 
beleszaladt az előtte veszteglő gyorsba. A 
mozdonyok és kocsik összetörtek. Eddig 
30 halottról és 85 sebesültről érkezett 
jelentés.

Barthou a reparációs bizottság francia 
delegációjának nevében memorandumot 
nyújtott be a jóvátételi kérdésben, amelyben 
kijelenti, hogy a reparáció és az egészséges 
pénzügyi viszonyok helyreállítása a hadviselő 
államokban összefüggésben állanak az antant 
^dóságokkal. E problémák egyikét sem 
lehet megnyugtatóan egymástól függetlenül 
rendezni. A memorandum rá mutat a né
met birodalom pénzügyi összeroppanása és 
a német ipar nagyszerű prosperitás ; között 
fennálló elentétre. Németországban nincsen 
munkanélküliség, nyereségét külföldön depo
nálja, mi által az állam elszegényedése 
egyre rohamosabban halad előre; közben az 
ipar alacsony valutát nagyobb tevékenységre 
használja fel. Az effektiv töke ezzei érintetlen 
maradt. Ha ez igy tovább megy, Németor
szág maholnap kész bemondani a csődöt.

Október 31-én tárgyalások kezdődnek a 

lévai külső várfala és palánk úgy annyira 
elromlott, hogy minden nap csak eldőlését 
várjuk, tudja pedig Kegyelmetek jól, hogy 
az elmúlt esztendőben is noha jó és ép volt 
az palánk, de azért ugyan nem hagya az 
ellenség kísérletien, hanem megpróbálta, de 
az Ur Isten megoltalmazd ellenek, mennyi
vel inkább ha megértendik, hogy igy elro
hadt és elromlott, nem hagyják kisértetlen, 
gondolhatja pedig Kegyelmetek, hogy az 
palánknak ollyan rossz volt a titkon nem 
lehet, kit ha megpróbálnak és valami gonosz 
szerencse esnék ez külső palánkon, kitől 
Isten oltalmazza, belsőnek is utánna kellene 
vesznie, ki miatt az vár is nehezen tarthat- 
hatnék meg, mig ha meg . . . hatnék, ki 
miatt az egész >öid és az bányák mind 
elvessenek. Mindezeket Kegyelmetek jól meg
gondolván Kegyelmeteket kérem s Őfelsége 
nevével az mi tisztünk szerint hagyjuk is 
Kegyelmeteknek, hogy Kgk minden portára 
vessen négy-négy szál karót és az négy 
szál karóhoz két két szekér vesszőt, hogy 
minekelötte nyakukba dőljön, épitessük meg; 
ha pedig Kgtek azt gondolná, hogy nagyobb 
munka lenne ez, hogy sem mint Kgtk a 
mennyivel tartoznék, Kgtek azt ne nézze és 
ne pöröljön, Kgteket jövendő esztendőben 
megkíméljük, ha pedig Kgk azt nem mivelné 
és sietséggel föl nem vetné, Kgk megbocsás
sa, hogy azt kell Írnom, de Isten látja, hogy 

szlovenszkói bányamunkások képviselőivel. 
Az üzemi állami intézöség 85 százalékos 
bérredukciót fog követelni. A fémipari mun
kások 22-én, a bányamunkásság pedig 28 án 
tartja meg erre vonatkozó elöértekezleteit.

A török kemalisták állítólag olyan javas
latot fognak a keleti békekonferencia elé 
terjeszteni, hogy lemondanak a görög hadi
kárpótlásról, ha Görögország magára vállalja 
az egész otomán állam adósságait.

A kisázsiai katonai eseményekért való 
felelősség megállapítására kiküldött bizottság 
elrendelte a volt görög vezérkari főnök le
tartóztatását, akit a katonai összeomlás 
fő kősójának tekintenek.

A magyar— cseh-szlovák gazdasági tár
gyalások simán folynak. A 25 pontból álló 
kereskedelmi szerződésnek eddig 16 pontját 
letárgyalták. A vasárnapot a cseh szlovák 
vendégek a Balatonnál töltötték. Wodianer 
Rezső rendkívüli követ, aki magyar részről 
a tárgyalásokat vezeti, a sajtónak kijelen
tette, hogy a tárgyalások normális mederben 
folynak Mostanáig semmi olyan zavaró in
cidens nem fordult elő, amely a megállapított 
programéitól eltérített volna bennünket. Ha 

. a kereskedelmi szerződés általános pontjait 
lefektetjük, akkor sor kerül az egyes rész
letkérdésekre.

A lapok jelentése szerint tovább foly
nak a házkutatások és a rutén lakósság 
körében a letartóztatások. Nemcsak Lemberg- 

I ben indult meg a varsói kormány energikus 
ellenakciója, hanem más keletgaliciai város
ban is. Eddig itt 40 embert tartóztattak le, 
közöltük a „Dilo* nevű ukrán lap szerkesz 
tőjét. A lapok azt is jelentik, hogy a lem- 

; bergi rendőrség n napokban nagyszabású uk- 
I rán titkos szervezet nyomára akadt.

Venizolesz pártja elhatározta, hogy II. 
I György királyt is megbuktatja elűzi a trón- 
; ról és kikiáltja a görög köztársaságot. A 
' venizelisták céljuk elérésére a legutóbbi 

napokban energikus tevékenységet fejtenek 
: ki Athéni kormánykörökben pesszimisztiku- 

san Ítélik meg a helyzetet és a polgárhábo- 
, rut elkerülhetetlennek tartják.
I _______________________________________________

............. ................ ~— '' "

ha Kgtek nem mivelné, hogy nincs mit ten
nem, hanem hadat kell az Kgtek szegény 
jobbágyi közibe eresztenem és úgy erővel 
reá kényszeritsem. Inkább akarom, hogy 
Kgtek haragudjék reám, hogy sem mint az 
hely elvesszen és abból az egész föld; 
könnyebb Kgteket megengesztelnem azután 
hogy sem mint az egész föld nyomorúságát 
szemmel néznem. És ezekről Kgtektöl vá
laszt varunk. Isten éltesse Kgt.

, Dátum Salgó 19. Mártii Anno 1581.
Forgách Simon gr. Ghymes.

Mindkét kutyabőrü volt levelet Walen- 
tiny István vármegyei jegyző, perlepi föld
birtokos fedezte fel barsvármegye régi le
véltárában és mint érdekes eseményt az 
akkori szokások szerint felolvasta az 187O.-ik 
megyei gyűlésen.

Az első levélben szereplő Forgách And
rás gr., ki manapság is Ghymesen resiedáló 
grófok egyenes őse, később tábornok és 
lévai várkapitány, mi azon időben jelenté
keny positió volt.

A második levél írója Magyarország 
történetének igen kimagasló alakja. Számta
lan csatát vívott végül hősi halált halt 
Léva vára mellett. Ritka műveltségre valló 
szellemes levele, mely elejétől végéig humá
nus és udvarias még a XIX. században is 
mintául szolgált.
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Lloyd George bukását nem tartja ie- 
gyözetésnek. A választási harcba teljes el
szántsággal veti magát. Naponta 5-6 be 
szádét is tart különböző helyeken s népsze
rűsége, minden ellenkező jelentés ellenére, 
nincsen elveszve. Ezrével hallgatják mindé 
nütt a ragyogó tehetségű politikus szónokot

Lloyd George kihallgatáson volt a ki
rálynál és mint lemondott miniszterelnök 
hivatalosan elbúcsúzott. A nemzeti liberális 
párti képviselők és képviselőjelöltek előtt 
kedden fogja elmondani politikai terveit.

A bolgár kommunista párt tegnapelőtt 
Küstendliben nagy gyűlést tartott. Éjféltájt 
több ember férkőzött a terem közelébe, 
ahol a kommunisták gyüléseztek és erős 
tüzeléssel lepték meg őket. A kommunisták 
visszalöttek. Mielőtt a hatóság közbeléphe 
tett volna, 3 halolt és sok sebesült maradt 
a helyszínen. A csendőrség 70 személyt 
letartóztatott és a rendet ismét helyreállította.

A jóvátételi bizottságban folytatták a 
vitát Barthou javaslatáról. A „Tompa1* szerint 
Bradbury a német pénzügyek ellenőrzését 
nem ellenzi, de változatlanul ragaszkodik 
ahhoz a felfogáshoz, hogy Németországnak 
legalább két évi teljes moratóriumot kell 
kapnia. Úgy iátszik, hogy az angolok a jóvá
tétel kérdését nem akarják tovább is az ed
digi szűk keretben tartani, hanem miként 
Ausztria esetében történt, általános népszö
vetségi akciót akarnak létrehozni valamennyi 
beteg valutájú ország pénzügyi segítségére.

A népszövetség harmadik közgyűlése 
elhatározta, hogy a főtitkárság kisebbségi 
főosztályát kibővíti. Elfogadták a Murray-féle 
javaslatot is, melynek értelmében külön fel
keresik a vegyes-lakósságu területeket, első
sorban az osztrák-magyar monarchia terü
letén alakult államokat.

Trácia kiüritése normálisan folyik. A 
görög csapatok majdnem teljesen elhagytak 
már Tráciát, a hadianyagot szintén elszál
lították már Az otoman hatóságok fokoza
tosan átveszik a kiürített területek igazga
tását.

A Kemal kormány azt a követelést tér 
jesztette a konstantinápolyi ententeföbiztosok 
elé, hogy a görögök ürítsék ki Gallipoli fél
szigetét és az ottani görög közigazgatást 
török közigazgatással váltsák fel

Az uj londoni kabinet összetétele. Bonar 
Law kabinetjét a következőkben állította 
össze :

Miniszterelnök: Bonar Law.
Lordkancellár : Vicomte Cave.
Lordelnök és leader a felső házban: 

Lord Salisbury.
Kincstárnok : Sir Stanley Baldwin.
Belügyminiszter: Bridgemann.
Külügy: Lord Curzon.
Gyarmatügy: Devonshire hercege 
Indiai miniszter: Vicomte Peel. 
Hadügyminiszter: Lord Derby 
Tengerészet: Amery.
Kereskedelem : Lord Philip Grave.
Egészségügy: Sir Arthur Griffith Bos- 

cawen.
Igazságügy: Douglas Hogge.
Földművelés: Sir Róbert Sanders.
Skót államtitkár: Nowar.
Skót prokurátor: William Watson.
Az egyes reszortok niég nincsenek 

elosztva. Az államtitkárokat is rövidesen 
kinevezik.

Radics lapja, a „Szlobodna Dóm" jelenti, 
hogy a francia köztársasági liga meghívta 
Radicsot az összes európai köztársasági pár
tok kongresszusára, amelyet jövő év janu
árjában fognak megtartani.

Mac Cormick szenátor a közel jövőben 
ellátogat Berlinbe, Prágába és Bécsbe és 
pedig az Egyesült Államok elnökének meg
bízásából Az utazás célja informálódni az 
európai helyzetről.

Cecil Róbert lord a , Malin" utján intel
met intézett Franciaországhoz figyelmeztetve, 
hogy Franciaországnak ép úgy áldozatokat 
kell hozni a jóvátételi kérdésben, mint Angli
ának. Meg kell állapítani Németország valódi 
fizetőképességét Állandó fenyegetésekkel egy 
hatvan milliós népet elnyomni nem lehet.

Miután Franciaország. Anglia és Olasz 
ország megegyeztek a keleti értekezlet szín
helye és időpontja tekintetében, Poincaré 
közölte a kemalista kormánnyal, hogy az érte
kezletet novemher 13 -án nyitják meg Lau- 
sanneban.

A meghívókat a keleti békekonferenciára 
még nem küldték el. Bonar Law és Sforza 
gróf londoni olasz nagykövet Írják alá a 
meghívókat, amelyek november 13 ára Lru- 
sanneba szólanak. Előreláthatólag a béketár- 
gyalások hat hétig tartanak. A francia dele
gátusokat még nem nevezték ki. Anglia volt 
miniszterekkel és mostani nagykövetekkel 
képviselteti magát. Az angol delegáció való
színű vezetője Curzon lord lesz Biztosra 
veszik, hogy az angorai küldöttséget Kemal 
basa vezeti.

Hughes államtitkár december 4 éré 
Washingtonba leszerelési konferenciát fog 
összehivni, amelyen öt középeurópai köztár
saság fogja magát képviseltetni

Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke Ebért 
elnökkel ünnepies formában közölte, hogy 
bivataloskodásának idejét három évvel meg
hosszabbították.

Az osztrák kormány, mely csak nemrég 
50 millió aranykorona hitelt kért, uj 80 millió 
aranykoronáról szóló hiteljavaslatot nyújtott 
be. A pénzügyminiszternek ezért a szociál 
demokraták heves szemrehányásokat tettek 
Az aranykoronákat felerészben az országban 
hajtják fel és pedig rövid lejáratú aranykincs
tári jegyek ellenében, melyeket a vám- és 
doháuymonopólium jövedelméből fedeznek és 
az első népszövetségi hitelből fizetnek vissza.

A magyar külügyi társaság a külfölddel 
való érintkezésre inár számos társaságot ala
pított és a legközelebb megvalósítja a magyar 
— francia társaságot a két ország között való 
politikai, gazdasági és kulturális érintkezés 
előmozdítására. Ezen kívül parlamenti bizott
ság felállítását is tervezik, melyben vala
mennyi párt képviselői helyet foglalnak. En
nek célja a magyar külügyi társaság és a 
törvényhozás között a külügyi kérdések inté
zésében a legszorosabb együttműködés.

A fascista kongresszust a ,San Carlo" 
színházban számos szenátor, tábornok és 
városi notabilitás jelenlétben nyitották meg. 
A színpadon 20 fascista képviselő foglalt 
helyet. Mussolinit viharos tapssal fogadták. 
Beszédében megköszönte a lelkes fogadtatást 
és kifejtette a párt programmját.

Letartóztattak két görög volt minisztert. 
A volt miniszterek felelősségének megállapí
tásával megbízott bizottság parancsára le
tartóztatták Vozikis és Baltazzi volt minisz
tereket. András herceget Korfuban fogják 
kihallgatni ez ügyben.

Sir Eduard Mackay angol bankár a 
Daily Héráid munkatársa előtt kijelentette, 
hogy az uj kormány első külpolitikai fel
adatának a szovjetkormány elismerését kell 
tekintenie. Az ö felfogása szerint a kormány 
nem foghat hozzá kedvezőbben a külügyi 
kérdések megoldásához, minthogy végét veti 
a céltalan kölcsönös vitáknak Oroszországgal.

Az anyavédelem.
Dr. Gergely Fillöp városi tiszti.orvos előadása.

A Vörös Kereszt Egyesület helybeli 
fiókjának választmánya felkért engem arra, 
hogy az anya és csecsemővédelem nemes 
eszméinek terjesztése czéljából, de sőt eme 
eszmék lét- faj- és nemzetfentartó kimond
hatatlan fontosságáról tartsak néhány népies 
ismeretterjesztő felolvasást.

A legnagyobb készséggel-örömmel de sőt 
kötelességtudasból is vállalkozom eme meg
tisztelő feladatra, mert bármily szerény kere
tek között mozogjon is kis előadásom, azt 
szerénytelenség nélkül némileg hézag, ille
tőleg mulasztáspótlónak kell tekintenem.

Előadásom tárgya nagy fontossága mel- 
ett nagyon hálás, de sőt minden vonatkozá
sában annyira közismert, hogy szinte hallani 
vélem, midőn az Igen Tisztelt Hallgatóság 
sok tagja öntudatosan mondja, hiszen ezt 
meg amazt már régen tudom, semmi újat 
nem mond a felolvasó. És mindezek daczára 
még egyszer kijelentem, hogy felolvasásom 
nem lesz tudományos, hanem teljesen népies 
jellegű: közismert dolgokat fogok Önök elé 
tárni, melyek felvilágosodott Énjeiknek nem 
újak, de feladatomnak úgy vélem, akkor is 
eleget tettem, ha csak egyes feledésbe merült 
mozzanatokat is sikerül lelkiviláguk előtt fel
elevenítenem.

Az anya- és csecsemővédelem természet
szerűleg oly szoros, szinte szervi kapcsolat
ban vannak egymással, hogy nem választ
hatók ketté. Hogy mégis meg kell ezt tennem, 
annak oka a téma nagy terjedelme.

Az életet szive alatt viselő terhes nőt 
mindenha és mindenki megkülönböztetett 
tisztelettel vette körül; készséggel, előzékeny
séggel, gyengédséggel találkozott, de sőt ma 
is, még a mostani igen igen sok tekintetben 
eldurvult morál közepette is. Élénk emlé
kezetemben van nagynevű professorom és a 
nagy philanthróp : Tauffer tanár ama mon
dása : az anya érdeke minden előtt, még a 
saját vére, a saját gyermeke előtt is. Ha a 
viszonyok úgy kívánják, a gyermeket fel kell 
áldozni a szülés alkalmával a még egyszer, 
sőt többször anyává lehető anya életéért.

Az anya védelme kell, hogy már a 
házasságkötés előtt kezdődjék. Minden bol
dog házasság alapja az egészség. Életerős 
utódokra csak testileg és lelkileg egészséges 
egyének számíthatnak, mely piros pozsgás, 
életvidám, virgoncz gyermekek viszont hoz
zájárulnak a legteljesebb családi boldogság 
megszilárdulásához. A modern orvosi tudo
mánynak a házasság hygienája egyik leg
szebben, legterjedelmesebben kidolgozott feje
zete ; alapul véve úgyszólván az emberiség 
kezdetétől fogva minden tapasztalatot. A 
házasság hygienája magában foglalja az álta
lános egészségtant, a texualis hygieniát, a 
terhesség hygienáját, a csecsemőgondozást, 
kiterjed az ezekkel kapcsolatos, szinte elvá
laszthatatlan mindennemű jótékony socialis 
reformokra, intézményekre, továbbá a fajhygi- 
eniára, az eugenikára, texualis ethikára, de 
sőt magára a modern paedagógiára is.

Néhány héttel ez előtt olvastam egy 
német napilapban egy u. n. házassági tanács
adó helyről, ahol a házasulandókat orvosi 
vizsgalatnak vetik alá és ellátják a házas
életre vonatkozólag minden életrevaló és 
szükséges felvilágosítással. Wienben történt 
ez. Ezen intézetnek a vezetője egy idealista, 
az anya- és csecsemövédelem magasztos 
eszméiért rajongó közepeskoru orvos, aki 
elmondja, hogy — nem lévén kötelező a 
vizsgálat — bizony bizony napok is elmúlnak, 
mig 1 — 1 fél jelentkezik. Azt is kijelenti, 
hogy neki szilárd a meggyőződése, hogy a 
házasulandókban fel fog ébredni rövidesen 
ama tudat, ama kényszerítő tudat, hogy 
legégetőbb önérdekük, társadalmi kötelezett
ségük és általános államjólét szempontjából 
is intő szózatként fog feléjük hangozni, 
hogy csak ép testben, lakozhatik ép lélek, 
csak egészséges házastársaktól születhetnek 
egészséges utódok és hogy ama felemelő 
tudatot nyugodtan vihessék a házas életbe, 
a családi élet szentélyébe, fentebb jelzett 
orvosi vizsgálatnak mindenki, minden szemé
remérzet nélkül, vesse alá magát.
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Ennek végtelen fontosságú horderejét 
kormányunk felismerte és sok sok kultur- 
államot megelőzve 1919. év szeptember hó 
20-án 3136 sz. kormányrendeletet adott ki, 
hogy a házastársak házasságkötésük előtt 
kötelező orvosi vizsgálatnak kell, hogy alá
vessék magukat.

Köztudomású dolog, hogy a harcztereken 
a nemibetegségek ijesztő módon elterjedtek, 
annak legcsúnyább, legragályosabb fajai, 
melyek hatósági beavatkozás nélkül egész 
családokat fertőzhettek volna, de pusztító 
hatással lehetett volna egész generatiókra, 
sőt végső elemzésben nemzetekre is.

Midőn a 4 éves világégés és iszonyatos 
vérontás és vérveszteség megszűnt, a féke
vesztett, a sok tekintetben morál nélküli 
100 és 100 ezer ember a harczterekről haza
zajlott, közigazgatási hatóságaink azonnal 
harczélre állottak, hogy ami a harcztéren el 
nem veszett, a megmaradt emberanyag meg
mentésére és az itthonmaradottak védelmére 
minden lehetőt megtegyenek Előttem fekszik 
Rudnyánszky Titusz akkori alispánnak szi
gorú rendelete, mely a harczterekről haza 
özönlő katonáknak legkörülményesebb orvosi 
vizsgálatát rendeli és névjegyzék felfekteté
sére is utasít Dr. Horváth Gyula rendőr
kapitánnyal fenti utasításnak — felfogva 
annak határtalan jelentőségét — teljes 
és a legaprólékosabb igyekezettel tettünk 
eleget Es bizony nem egy nyilt — 
legnagyobb mérvben fertőző bujakóros esetet 
találtam. Kioktatva baja súlyos, kihatásaiban 
szörnyű mivoltára, házi ingyenes kezelésbe 
vettem avagy kórházba utasítottam Minden 
egyes ily eset konstatálása, gyógykezelése, 
illetőleg maggyógyitása 1 — 1 ártatlan leány 
— illetőleg asszony és leendő anya felől 
hárított el ezer és egy szörnyű veszedelmet.

Fentebb jelzett kormányrendelet tartalma 
az, hogy vizsgálat tárgyává teendő, hogy a 
házasulandók semminemű fertőző bajban 
nem szenvednek-e ? A rendelet kissé homá
lyos, mert nem értelmezhető teljesen tisztán, 
hogy nem venereás, de más egyébb fertőző 
megbetegedésekre, szervibajokra, lelki meg
betegedésekre is vonatkozik ez.

Nem követek el azt hiszem — orvosi 
titoktartás-megsértést akkor, ha jelzem, 
hogy bizony nem egy esetben kellett az 
egészségi bizonyitvány kiállítását megtagad
nom időlegesen, mig megfelelő kezeltetéssel 
az illető ki nem gyógyult és sikerült súlyos 
fertőzéstől a fiatal asszonyt, illetőleg leendő 
anyát és annak esetleges utódját megóvnom. 
Szűk előadásom keretébe be nem illeszthető 
a bujakór és annak következményei a házas 
életre az anyára, utódokra ; csak annyit, 
hogy a férfi bujakórja az anyára és a mag 
zat méhlepényén keresztül a magzatra vihető 
át, annak minden szörnyű következményével 
együtt. Anyavédelem szempontjából tehát az 
1919. év szeptember hó 20-án kelt 3136 sz. 
kormányrendelet határtalanul fontos és feltét
lenül szükséges.

Az anya védelmének nemes eszméjét 
tartjuk akkor is szem előtt, midőn lázas 
tüdőcsucshurut avagy gümőkór Il.-ik stádi
umában lévő férfiakat, — nőket óvunk a 
házasságtól, mely betegség nőknél és főleg 
ha áldott állapotba kerülnek igen sokszor 
rohamos tüdősorvadást és halált válthat ki.

Szervi szivbajban avagy vesebajban 
szenvedő nők ne menjenek férjhez; esetleg 
terhesség esetén szívbajuk nem szabályo
zottá (incompensált) válhatik, mig a vesebaj 
csaknem minden esetben az oly szörnyű 
rángógörcsös megbetegedéshez és halálhoz 
vezethet.

Nem férjhez adandók a gyenge elméjű, 
epilepsiás leányok, de anya- és csecsemő
védelem szempontjából ne adjuk leányainkat 
idült mérgezésben (ólom, alkokol) szenvedő 
férfiakhoz. A nőt, az anyát óvjuk-védjük, 
midőn a csenevész mellű, csipőjű, szűk 
medenczéjű (angolkór folyományai) leányokat 
a házasságról lebeszéljük (

Az anya védelmét czélozza ama ren
delet, mely 16 éven alul nem engedélyezi a 
leányok férjhezmenetelét. A nemi életet csak 
teljesen érett, fejlett, egészséges és erőteljes 
egyéneknek szabta a természet és érett, — 
egészséges szülőktől várhatók egészséges faj 
és nemzetfentartó utódok. Ha éretlen sze

mélyek — mindkét nemről szólok — kötnek 
házasságot, az idő előtti nemi élet mind
kettőre nézve ártalmas és főleg a férfiakra 
nézve.

Ha a leány érett-fejlett, már 16 éven 
alul is tisztiorvosi bizonyitvány alapján az 
igazságügy miniszter a fejletlen kor alól testi 
és szellemi fejlettség esetén felmentést adhat.

A modern mai orvostudomány feladata 
a betegségek megelőzése: a prophylaxis. 
Mindez, mit eddig elmondottam a leendő 
anyák védelmét czélozzák, tehát nevezhetném 
ezt az anyavédelem prophylaxisának.

És most áttérek tárgyam II. részére még 
pedig az orvosi anyavédelemre a hószám, 
terhesség, szülés, gyermekágy és szoptatás 
idején.

A női szervezetnek specifikus női funk
ciói, mint a hószám, terhesség, szülés, gyer
mekágy szorosan az ép és kóros határán 
folynak le. Már Hippokrates mondotta, hogy 
„a nő élete egy hosszú betegség". Szóval a 
nő fogantatásával oly állapotba kerül, mely 
bár élettani folyamat, mégis a veszélyek, a 
megpróbáltatások ezreit hordja magán. És 
ezért kell a nőben eg}' felettünk magasan 
álló, önzetlen — nemes lényt tekintenünk, 
ki igen sokszor drága életével fizeti meg 
drága véréből fogantatott gyermekét. Hősnő 
sokszor a szó legszorosabb-legnemesebb értel
mében. Minden idők emberei a legnagyobb 
reverentiával veszik körül a terhes nőt, magasz
tos hivatását szinte bibliai kifejezéssel illetik, 
azt mondják, hogy „áldott állapotban" van.

Minthogy a terhesség köztudomás szerint 
a hószám elmaradásával veszi kezdetét, nem 
tartom fölöslegesnek, ha néhány szóval eme 
élettani functióra is kitérek. A hószám, a 
menstruatio kezdete, a mi éghajlatunk alatt 
átlagosan 14—45.-ik életévig tart. Vannak 
azonban, de sőt gyakoriak azon esetek, mi
dőn a hószám belenyúlik még 50—55 élet
évig is, mig kezdet ritkán 12—13 éves leány
káknál is előfordul. A hószám ritkán zajlik 
le minden zavar, illetőleg panasz nélkül, 
éppen azért nagyon találóan nevezi a német 
ezen állapotot e névvel ,das Umwohlsein".

A hószám jelzi a peteérést, minden hó
napban termelnek a petefészkek egy petét, 
ritkán többet. Feltételezem az Igen Tisztelt 
Hallgatóság teljes és komoly felvilágodottsá- 
gát, amiért is a megtermékenyítésről is kívá
nok néhány szót ejteni, annál is inkább, 
mert nincs semmi mysterium, semmi titok
zatosság a természetben és a teremtés koro
nájában, az emberi szervezetben sem. Te- 
rentius római költő azt mondja : Homo sum, 
nihil humani a me alienum puto (ember 
vagyok, azért semmi emberi sem idegen 
előttem.

A termékenyítés létrejöhet a méhben, 
petefészkekben, de sőt a petevezetékben is. 
Az érett pete 0 12—0 27 m/m átmérőjű tes
tecske, mely a petevezetéken át 5—10 nap 
alatt jut a méh üregébe; az őt termékenyítő 
0 5 m/m hosszú ondószálcsa maga mozog 
előre perczenkint 1’2—3'6 m/m. sebességgel. 
Miután a 2 sejt találkozási helye bizonytalan, 
a terhesség utolsó napjait és illetőleg a szü 
lés pontos idejét megállapítani csak 10—14 
napi valószínűséggel lehet.

Anyavédelem szempontjából a hószámot 
azért tartottam szükségesnek megemlíteni, 
mert ez alkalommal a nemi életnek szüne 
telni kell, Ellenesetben számos megbetegedés
nek és következményes veszélynek van az 
anya kitéve.

Az ondószálcsa találkozván az érett 
petével, azzal egyesül és ezzel kezdetét veszi 
a terhesség.

A terhesség időtartama 9 hónap ; azon
ban vannak esetek: 2-3 héttel hamarább 
következik be a szülés, de vannak u. n. túl- 
hordások is, midőn is néha abnormisan 
óriási gyermekek születnek.

A terhesség symptomáít 3 csoportba oszt
juk : gyanú jelek, valószínű és bizonyos jelek.

Gyanú jelek: májfoltok az arczon és 
egyebütt; a hasfal közepének és a bimbó
udvaroknak festenyzettsége, étvágytalanság, 
hányinger, hányások, székrekedés, néha szinte 
nevetséges kérelmek egész bizarr ételek után, 
néha direkte ártalmas anyagoknak titokban 
való élvezete: kréta, mész etc.

Valószínű jelek: A genitails nyálka- 

- hártya kékes-szederjes színeződése, bizonyos 
tejszerű váladékképződés e helyütt, duzzadt 
emlők, puha-lágy tapintatú méhszáj, meg
nagyobbodott méh, a hószám kimaradása. 
A hószám kimaradása azonban sokszor csa
lóka tünemény egy esetlegesen fenforogni 
képzelt terhességre vonatkozólag. Ki szokott 
maradni a hószám nagymérvű sápkórosoknál, 
vérszegényeknél, hirtelen elhízásnak indult 
fiatal asszonyoknál, midőn is fenforoghat a 
terhességnek sok gyanús és valószínű jele; 
az alapos nőgyógyászati vizsgálat azonban 
biztonsággal kizárhatja a terhességet u. n. 
Scheinschwangerschaft. El szokott maradni 
a hószám a szoptató nőknél, bár vannak 
szoptató nők, kik a szoptatás egész tartama 
alatt rendszeresen menstrnálnak. Elmarad a 
havibaj a 45-ik év körül, habár néha már 
34—36 éves korban is, de néha tart még 
52—55 éves korban is.

Biztos jelei’ a terhességnek, midőn már 
magzatrészeket tapinthatunk, a midőn magzat
mozgást vehet ki a tapintó kéz, de sőt a 
magzat szivhangjai is hallhatókká válnak.

A szülés idejét csaknem megközelítőleg 
úgy számíthatjuk ki, hogy az utolsó hószám 
kezdetéhez 8 napot hozzáadunk és 3 hónapot 
visszafelé számítunk.

Sokszor még intelligens személyek sem 
tartják számon az utolsó hószámot. Midőn e 
fölött nehány héttel azelőtt egy leendő nagy
mama előtt irozináltam, azt a választ kaptam 
az intelligens úriasszonytól : igaza van Dr. 
Úrnak, rém ügyefogyottak vagyunk mi asz- 
szonyok : Wir habén nur eine Rechnung, die 
vergessen wir auch immer. Ha hószám ideje 
bizonytalan, ilyenkor a szülés kiszámitását 
úgy végezzük, hogy a magzat megmozdulá
sához vagyis a félidőhöz 4 ’/a hónapot szá
mítunk hozzá.

A terhes nő védelme legfontosabb állami 
feladat. Előadásom 3-ik részében fogok körül
ményesen foglalkozni ama intézkedésekkel és 
intézményekkel, a melyek eme szép és faj- 
fentartó eszméket a legnagyobb tökélyre kell, 
hogy vigyék. Itt csak röviden annyit, hogy 
anya- és csecsemővédőnőket kíván az állam 
kiképezni szakszerűleg, a kik a terhes nőt 
otthonában felkeresve, az állapotát illető 
tanácsokkal látják el; hogyan kell élniök, 
mitől kell tartózkodniok, milyen bajok szok
ták a terhes nőt meglepni, mily komplikáti- 
ókkal szövődhetik a terhességük; mit kell 
ily esetekben tenniök. mikor kell orvoshoz 
fordulniok stb.

A már elmondottakon kivül még a kö
vetkezőket akarnám keresetlen szavakkal 
Önök elé tárni:

A terhesség nem betegség, de sőt vannak 
nők, kik sohasem érezték magukat oly egész
ségeseknek, oly farkasétvágyúaknak, mint 
éppen a terhesség tartam alatt.

A terhesség kezdetén és a terhesség 
utolsó 3 hónapjában kerüljön a terhes nő 
minden túlerőltető avagy heves testi és lelki 
mozgalmat, vonatkozik ez a nemiéletre is 
első sorban, a mostoha socialis viszonyok 
bizony a sokszor és soktól kíméletet igénylő 
terhes nőt kérlelhetetlen rideg módon hajtják 
a mindennapi kenyér után : szóval törni kell 
magát, kímélet helyett. Mert a könnyű, ha 
rendszeres munka is, meg a nem forgirozott 
testmozgások, csak előnyösek. Nincs fonákabb 
és kártékonyabb helyzet, mint az önmagát 
állapota miatt sajnáló nő, ki afiéktáltan, 
kényszeredetten, az egész világot boldogítani 
akarólag, hysteriás színpadi kitöréseket rögtö- 
nözőleg egész nap a díványon, de sőt az 
ágyban fekszik és midőn hányingeres epo
chája elmúlt, a legkénytelenebb evési kívá
nalmai kielégítését követeli és ama szeszé
lyeit illetőleg kielégítést is nyer. Ennek ered
ménye sokszor óriásilag fejlett gyermek, mit 
a szülésnél azután az illető ezer és ezer
szeresen keservesen megbán. De a heve- 
részésnek van még egy másik nagy hátránya : 
a hasfalak elpetyhűdnek, a hasiizmok a mag
zat növekedése folytán megnyúlnak, a moz
gás a — járás hiánya az izomgymnastika 
hiányát is eredményezi. Midőn pedig a szülés 
alkalmával a hasfal nagy jelentésű plysiolo* 

hasprésének kellene teljes mértékben 
működnie, a petyhüdt izmok képtelenek hat
hatósan érvényesülni. Bizony sokszor ennek 
fogóműtét a vége
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A magzat az anya méhének belfelületén 
tapadó méhlepényen keresztül, tehát az anya 
vérével táplálkozik, miért is, hogy a szüle 
tendő gyermek egészséges legyen, az apának 
az anya vérének kell első sorban tisztának 
és egészségesnek lennie.

Táplálkozása a terhes nőnek legyen 
könnyen emészthető. Nem kell, de nem is 
szabad forgiroznia a disgustáló mohó evést, 
hivatkozva ama tarthatatlan népbabonára, 
hogy a terhes nőnek 2 helyett kell ennie; 
tulzsiros, nehezen emészthető, puffasztó főze
lékektől-tésztáktól, továbbá az erősen fűsze
res-savanyú ételektől, továbbá teától, kávétól, 
alkoholtól tartózkodnia kell.

Székszabályozás : a terhes nőnek legyen 
naponta könnyű székletéte. Amennyiben ez 
magától nem következnék be, úgy nagy 
vigyázattal kell ezt előidéznie, valamelyes 
enyhe hashajtóval. Drastikus szerek, mint 
aloé, calomel kerülendők, mert könnyen 
elvetélésre vezethetnek. Bőséges zöld főzelék, 
nyers vagy párolt gyümölcs, rendszeres test
mozgás sokszor a legjobb székszabályozók.

(Folyt, köv.)

Október sírása.
Október, füleinkbe gyászos zenével visz- 

szahangzó sötét szó. A te hónapod a sírá
sok sirásn, fájdalmak fájdalma; benned. 
Teljes a megsemmülés és a föltámadás. A 
természetet csontokra lefosztogató Kegyetlen 
Úrnak, a mindent beteges sóhajjal megsem
misítő ősznek szigorú szolgálatát nyögöd.

Minden élők, a föld keménységein moz
gok a mély rettegéstől sápadt szemekkel 
néznek elébe közelgő dobbanásaid félelmes 
dalának, mert Te a jelenben szenvedéseket, 
hosszú sírásokat és semmisüléseket szórsz 
mindenfelé, hogy legyen a Bírás után ismét 
kacaj, fájdalmak után langyos örömök és a 
semmisülést fényes feltámadás kövesse nyo
mon. Átkos lépteid nyomán, a sirások bő 
vizén, a gyötrelmek magas halmán élet, uj 
vidább élet lázad fel az égnek. Hóhér ke
gyetlen életet oltó vagy s még sem vagy az. 
A nyers hóhér és megváltó személyedben 
ölelkezik.

S mégis mily rettegéssel, kifordult sze
mekkel, zavart lélekkel zúgolódik Énünk ; 
mozgásaid ellen, mert a jövő sötét nekünk ; I 
akaratunkba*) testének szent érdekeit eldob 
juk magunktól, mert ösztönszerüleg önzők 
vagyunk s lelkünk a test rabja. A jelen 
láncol millió játékaival s a jövő előttünk 
mindég oly ijesztően bizonytalan.

Minden rutát szép követi nyomon, rosz- 
szak jókkal ölelkeznek s minden oldalon a 
nagy ellentétek csodálatosan harmonizálnak. ( 
S mégis köztünk e merev csüggedés, gyors 
reménytelenség.

Parancsoló hatalmát, abszolút uralmát 
vesztette el a lélek, amelynek bírnia, kor
mányoznia kell a testet, le kell törnie a 
test magas vágyait, melyet csak a jelen há
rít, boldogit. Nincsenek szabad, függetlenül 
járó, ápolt tiszta lelkek. Mindenféle egy fa
lánk anyágnak, a véges testnek rabságában 
sorvad. Sötét átkos rabság 1

Te, béklóidat könnyen lerázható magas 
élet, lélek, szennyes letargiában emészted 
magad, akkor, amikor föl a magasba leng
hetnél föl és a szépek lágy muzsikájában 
ringathatnád magad.

Ha igy a lélek nem lesz többé fogoly s 
régi terét, szent magaslatát foglalja el, az 
október, a mélységes gyásznak magánhor
dozója nem fog komoran fülünkbe hangzani. 
Sírásai boldogító zenék lesznek nekünk, 
mert a remenytelenség fölött győz a léle 
jogos reménye: a jövőben derengő dicső 
feltámadás. —' ~ ®

A munkanélküliség nem akar 
csökkenni Európában.

Az európai munkanélküliség az egyes 
államok minden intézkedése ellenére sem 
akar csökkenni. Ez a szomorú körülmény 
két félre ismerhetetlen igazságot bizonyít. 
Az egyik szerint Európa mai fellörditott 
gazdasági viszonyai közepette legerősebben 
a jóvalutáju államok szenvednek a munka
nélküliség következtében. A másik igazság, 
ha nem is sokban, de valamennyire mégis 
igazolni látszik az optimisták véleményét, 
mivel a munkanélküliség csökkenése, habár 
igen kis mértékben, de mégis kimutatható.

Az angolok kimutatása szerint ez év 
júniusának végén 218,626 szervezett mun
kanélküli volt az angol birodalomban. A 
munkanélküliség esetére biztosított nem szer
vezett munkások száma azonban már 
1,502.955-re rúgott. Ez a kimutatás termé
szetesen nem teljes, mivel nem foglalja 
magában azoknak a munkásoknak a számát, 
akik csak heti egy két napon keresztül dol
gozhatnak és azokét sem, akik munkanél
küliség esetén támogatásra való jogosult 
ságukat már elvesztették.

Németországban a munkanélküliség vala
mennyire mégis csökkent, úgy hogy junius 
végén a szakszervezeti tagoknak csupán 0 6 
százaléka volt munka nélkül A munkanélküli 
segélyt élvezők száma jueius 1 én 19.864 volt

Belgiumról csak májusi adatok szólaltak 
és ezek szerint 22.287 munkás volt teljesen 
munka nélkül. Ezzel szemben a részleges 

I munkanélküliek száma 25.712 volt
Hollandiában az utolsó hónapban a 

munkanélküliek száma a szakszervezeti tagok 
10 5 százaléka volt.

Svájcban julius elején 59.456 munka 
nélküli egyént mutattak ki, ami e gazdag 
országra nézve még mindig igen kedvezőtlen 
számot jelent.

Olaszországban igen lassan fogy a mun
kanélküliek hatalmas tömege. Az utolsó ada 
tok szerint a munkanélküliek száma 432,372, 
vagyis majdnem egy félmillió.

Dániában junius végén a szakszerve- 
■ zetekhez tartozó munkások 13 2 százalékra 
' volt munka nélkül. Norvégiában pedig 23 2 

százalék nélkülözte a munkát.
Európa helyzetére szomorúan jellemző, 

hogy az igen gyenge valutájú Lengyelor
szágban az utolsó adatok szerint meg min
dig 142.400 volt a munkanélküliek száma.

Különfélék.
_  Fftspöklktatás A szlovenszkói 

evang. egyház püspökeit Jánoska György 
keleti, Zoch Sámuel nyugati egyházkerület 
püspökét október 22. én iktatták be ünne
pélyesen hivatalukba Liptószentmiklóson. A 
magyar evangélikus egyházak nevében Bándy 
Endre barsi esperes üdvözölte az uj egyházi 
vezéreket, akik Ígéretet tettek, hogy a magyar 
egyházakat ép oly szeretettel fogjak gon
dozni, mint a többieket. A püspökszentelés 
után következett a kerületi közgyűlés.

__ Csecsemővédelmi előadás. Dr. 
Oergely Fülöp városi tiszti főorvos október 
hó 29.-én (ma délután 4 órakor) a városháza 
nagytermében a csecsemövédelemröl tart 
ismeretterjesztő előadást. Erre olvasóink és 
a nagy közönség figyelmét különösen fel
hívjuk.

_  Tanítók gyűlése. A Bars- és 
Esztergommegyei Alt. Magyar 1 anitóegye- 
sülét 1922 évi november hó 8 án (szerdán) 
9 órakor Léván a városháza nagytermében 
rendes közgyűlést tart. A tárgysorozat: 1. 
Elnöki, titkári, pénztárnoki jelentés. 2. Dr. 
Laufer Lipót: A tanítóság föladata a tüdő
vész elleni küzdelemben. 3 Uherecky Géza 
jogvédő iroda vezetője : Fizetésügyek. 4. 
Indítványok (előre bejelentendök). 5. Tiszt- 
ujitás. 6. A lévai járási kör megalakulása.

_  Felhívás. A családi házakat építők 
szövetkezete f. hó 30 én (hétfőn) este 6 óra
kor a róm. kath. iskolában ülést tart.

— Áthelyezés. A közoktatási kormány 
Ktiek Jenő lévai volt állami tanitóképezdei 
intézeti s jelenleg a lévai reálgimnáziumhoz 
beosztott tanár, az ipolysági magyar nyelvű 
áll. reálgimnáziumhoz helyezte át.

— Felhívás a hadlkő'oeöutulal- 
donosokhos. A szlovenszkói hadikölcsön- 
tulajdonosok eddig semmilyen szervezettel 
nem bírtak. Most a szlovenszkói Deutsche 
Gescháftsstelle által teljesített sok oldalú 
súlyos előmunkálatok után végre oda jutot
tak, hogy egyesületet alapitanak, amelyen 
minden hadikölcsöntulajdonos érdekét hatha 
tósan és reméljük sikerrel fogja képviselni. 
A hadikölcsöntulajdonosok Pozsonyban okt. 
17-én tartott gyűlésükön ugyanis elhatározták, 
hogy Szlovenszkó és Ruszinszkó részére ha- 
dikölcsönvédö egyesületet alapitanak. A 
gyűlésen Baara ny. ezredes elnökölt. Érben, 
a német munkahely (Deutsche Gescháftsstelle) 
titkára, hosszabb beszédben kifejtette, hogy 
mennyire szükséges az, hogy valamennyi 
hadikölcsöntulajdonos nemzetiségi és pártkü
lönbségre való tekintet nélkül összefogjon 
és hogy egységes front létesüljön a Szudéta 
országok védöegyesületével. Elmondja, hogy 
annak idején olyan férfiak, a kik most a 
cseh-szlovak kormányzat élén állanak, élénk 
agitációt fejtettek ki a hadikölcsön jegyzése 
érdekébon. Idézi a „Venkov*-nak egy 1916. 
május 9 én megjelent cikkét, amelyben 
Svehla Antal, a jelenlegi miniszterelnök, 
hangulatos szavakkal hivja fel a közönséget 
a jegyzésre. A jelenlévők ezután lényegtelen 
változtatásokkal elfogadták az alapszabály
tervezetet és Erbent, valamint Bognert bíz
ták meg az első közgyűlésig felmerülő teen
dők végzésével. A védöegyesület három 
osztályából fog állani: magyar, német és 
szlovák osztályból, de mindhármat közösen 
fogják igazgatni. Az alapitók felhívják Szlo
venszkó és Ruszinszkó valamennyi hadiköl 
csöntulajdonosát, hogy saját érdekükben 
csatlakozzanak a védöegyesülethez. A jelent 
kezésben a következők közlendők: a) a ha
dikölcsön névértéke es neme (magyar, oszt
rák, hányadik kibocsátási; b) összeírták e 
vagy nem; c) lombardozva van-e és ha 
igen, mily összeg erejéig ; d) belföldön van-e ; 
el a tulajdonos csehszlovák állampolgár e ; 
f) a jelentkező pontos lakcíme. A jelentke
zéseket a Szlovenszkói és Ruszinszkói Ált. 
Hadikölcsönvédö Egyesülethez kell czimezni: 
Pozsony, Apáca pálya 26. Személyes jelent
kezéseket ugyanott délelőtt 11—12 és d u 
3—5 óráig fogadnak el. írásbeli kérdezöskö- 
dés esetében válaszbélyeg mellékelését kérik.

— FoBtagalambtenyésztő egyletek 
megalapítása. Szeptember hó 17-én ala
kult meg a postagalambtenyésztő egyesüle
tének szövetkezete Prágában, I. Tyúská ul. 
cs. b. 31. Az egyesület elnökéül Kűchy 
Károly választatott meg, aki a postaga- 
lambtenyésztés terjesztése körül kiváló ered
ményeket ért el. A Szövetkezetben ezek az 
egyletek vannak : Postagalambtenyésztő Szö
vetkezete Velká Prahában, Cs. Trebova és 
Pardubicében A második prágai és pilzeni 
egylet szintén szándékozik a szövetkezetbe 
belépni. Remélhető, hogy ezen nemes és 
igen fontos sport a közönség által a legme
legebb támogatásban fog részesülni és köz
társaságunk többi városaiban is alakulnak 
majd postagalambtenyésztő egyletek.

— Áthelyezés. Szlovenszkó teljhatalmú 
minisztere Dr Kevicky Pál aranyosmarót köz
ponti szolgabirót a somorjai szolgabirósághoz 
helyezte át.

— Ujonook össieiráBB. Minden állí
tásra kötelezett, ki valamely a legközelebbi 
sorozásra behi ott ujoncállitási korosztályhoz 
(1903., 1902 , 1901. szül, évf.) tartozik, köte
les 1922. október havában szóval vagy irás- 
belileg az állandó tartózkodási hely községi 
(városi) elöljáróságnál (a jegyzőnél) állítási 
összeírás végett jelentkezni. A jelentkezé
seknél a jelentkező személyazonosságát al
kalmas módon ki kell mutatni. Az állitásra 
kötelezettek külön idézéssel ki lesznek érte- 
sitve, hogy mikor kell a sorozáson megje
lenniük és ha idézést nem kapnak, a soro
zásra a községben kihirdetett felhívás értel
mében kötelesek jelentkezni. Azon egyének 
is kötelesek az állítási összeíráshoz jelent- 
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keznl, akik felülvizsgálati utón (supervisit) 
katonai izolgálatból el lettek bocsátva, de 
még állításra kötelesek. Azok az egyének, 
akik elmulasztják e rendelkezéseknek meg
felelő jelentkezést s ezen mulasztásokat utólag 
kellőleg nem igazolják, kihágás miatt 20 1000 
K.-ig terjedhető pénzbüntetéssel lesznek bün
tetve.

— Tűzoltóság. Az urak fent a város
házán az ő kifürkészhetetlen észjárásukkal 
azon elhatározáshoz jatottak, hogy az adó
zókat még jobban megterheljék. Ezért meg
állapodtak abban, hogy annak a négy sze
mélynek, akik a mai tűzoltóságot képviselik, 
a fizetését felemelik. Ezen tűzoltó intézmény 
amúgy is csak névleg az, mert bizonyos, 
hogy tűz esetén a tél város leégne a kato
naság és civil lakosság segítsége nélkül. Nem 
volna-e jobb az intézményt feloszlatni mai 
alakjában s helyette önkéntes tűzoltóságot 
újból megszervezni ? Döntsenek a tisztelt 
olvasók I Megfigyelő.

— Románia néhány szobrot visz- 
■saad Magyarországnak. Aradról jelen
tik: A műkincseket széjjelosztó jóvátételi 
bizottság megegyezett Petrán Coriolán mu 
zeumi felügyelővel, hogy a kiszolgáltatott 
műkincsek fejében néhány magyar vonat
kozású szobrot visszaadnak Magyarországnak. 
Főleg azokról a szobrokról van szó, amelyek 
nemzeti gyűjtésből származnak. így visszaad
ják az aradi tizenhárom vértanú szobrát és 
az aradi Kossuth-szobrot, amely hosszabb 
ideje áll bedeszkázva. A Magyarországból 
Aradra szállított 26 láda múzeumi műkincse
ket, melyet a forradalom idején Erdélyből 
Budapestre vittek, most osztják szét Aradon.

— A tisztviselők drágasági pót
léka. Értesülésünk szerint a népjóléti minisz
tériumban törvényjavaslatot készítenek elő 
arról, hogy az állami tisztviselők drágasági 
pótlékát — amelyet csak ez év végéig kel
lett a törvény értelmében folyósítani — 
tekintettel a nagy drágaságra, a jövő évben 
is kiutalják. A törvényjavaslatot rövidesen 
letárgyalják.

— A brfinni kémkedési ügy. A 
napilapok jelentéseivel kapcsolatban konsta
tálja az M. N. 0., hogy idegen hatalmak 
érdekében való kémkedés gyanúja miatt 
kizárólag három katonatiszt tartóztattatott 
le. Elsőnek f. é. szept. hó 27-én Norvakovsky 
György a Z. V. V. segédtisztje Prahában, 
tartóztattatott le, a másik Wolf Gusztáv 
kapitány a treneséni hadkiegészitő parancs
nokságtól október 4-én, és a harmadik 
Wurm János törzsszázados, a M. N. O.-hoz 
rendelt tiszt. Ezek a tisztek ellen rendes 
vizsgálati fogság rendeltetett el. A többi 
katonai személyeket illető összes jelentések 
nem felelnek meg a valóságnak. A katonai 
hivatalok megkeresése folytán polgári ható
ságok által kizárólag két személy tartóztat
tatott le és pedig szept. 29 én Schvarbe 
Viktor a Brno-i keresk akadémia hallga 
tója s ugyanazon Brnoban nevezettnek 
testvére, Prágában a német jogi fakultás 
hallgatója, Schvarbe Károly. Az elfogott 
Schvarbe testvérek édesanyja és Bearan 
képviselő fia, Judr. Bearan Arduin ellen 
egyflttkémkedés gyanúja miatt szintén vizs
gálat inditatott meg. A szükséges házkuta
tások egyes személyek előállítása és kihall
gatása hitelt adtak a sajtó azon jelentésé
nek, hogy az ügyben több polgári személy 
érdekelve van. A polgári hatóságok által 
kizárólag Kvassay Paula tartóztattatottt le, 
aki azonban rendes kihallgatás után ismét 
szabadlábra helyeztetett. A vizsgálatot hi
vatott polgári és katonai hatóságok vezetik 
és nem felel meg a valóságnak, hogy kato
natisztek vezetnék polgári ruhában a saját 
érdekükben. Az M. N 0. természetesen 
nem találta észszerűnek az egész elfért el
titkolni, kizárólag arra fektette a súlyt, 
hogy az elfogatásokról szóló előzetes jelen
tésekkel ne tegyék lehetetlenné a további 
vizsgálatot. Köszönettel konstatálja az MN0, 
hogy a sajtó e kérelemnek eleget tett.

— Ipari válság. A bőrmunkások egye
sülete a kormány képviselőinek jelenlétében 
folyó hó 7-én gyűlést tartott, melyen az egye
sület titkára előterjesztette, hogy 1920. junius 
80. óta 46 cipőgyárat és üzemet kellett be
zárni ée a legkisebb ezek közül 30 munkást 

foglalkoztatott. Ideiglenesen 36 üzemben • 
szünetel a munka, a többiben hetenkint 2—3 
napon át dolgoznak. Teljes üzemben csak 
12 gyár van Az üvegiparban a Haien-Steinsc- 
hönaui területen újabban két ezer munkásnak 
mondottak fel, a munkanélküliek szama ezen 
az egy telepen 4000 re rúg. A nyugat csehor
szági textilipart is súlyosan érinti a gazda
sági válság. Az asch égeri kerületben október I 
1-töl 18.000 munkásnak mondtak fel. akikkel ; 
a foglaikozásnélküliek száma 60.000 tesz ki. ;

— A nyilvános házak bezárása, j 
A kormány elrendelte a nyilvános házak és 
az azokkal kapcsolatos mulatók bezárását. 
Ez magában véve helyes és üdvös intéz- 
kédés, de csak akkor lenne eredményes, ha 
megfelelő erkölcsi hatállyal bírna, liszta 
erkölcsöt csak a vallásorkölcs nevelésben 
megedzett lelkektől várhatunk. Ámde, ahol 
nagy politikai pártok az egyházat az államtól 
elválaaztani, a vailáserkölcsi oktatást meg
szüntetni akarják, ahol szabad a vallásos 
jelvényeket az iskolából eltávolítani, ahol 
napirenden van a vallás meggunyolasa, a 
szent szobrok ledöntése, ott bizony nagyon 
hiányzik az az erkölcsi alap, melyen a tiszta 
élet épületét fel lehetne emelni Az állam 
jól teszi, ha nem tűri a nyilvános prosti
túciót, de ugyanakkor hasson közre minden 
erejével alattvalóinak erkölcsi regenerálásá 
hoz, hogy elejét vehesse a titkos prosti 
tuciónak. Különösen az által, hogy a ran- j 
dörség utján gyakoroljon nagyobb felügye- i 
letet a titkos kéjelgökkel szemben, amelyek ' 
az ujabbi időben már a legszemtelenebb 
módon elhatalmasodtak.

— A hadsereg zsoldja. A csehszlo- ■ 
vák hadsereg legénységének zsoldilletékeröl I 
szóló 1922. jul. 10-iki törvény értelmében a I 
közkatona napi zsoldja 50 fillér, az örvezetőé [ 
70, a tizedesé 1 korona, a szakaszvezetöé 1 í 
korona 50 fillér s az őrmesteré 2 korona, ' 
Ehhez járul még napi pótilleték címén 2 ; 
korona, őrmestereknél 4 korona. Önkéntesen I 
továbbszolgáló katonák és őrvezetők további 
havi pótilleték fejében 30 koronát, tizedesek 
és szakaszvezetök 40 koronát, tartalékos ör- ■ 
mesterek 50 koronát kapnak.

— Eltűnt bolgár. Léva környékén a , 
bolgár kertészet most két éve újból megin- l 
dúlt s mint a lévai piacon is látható volt, j 
igen szép erédinénnyel. A lévai bolgárok a ' 
közeli városokat mind elárasztották termé- ■ 
nyeikkel s nekik köszönhető, hogy a lévai < 
zöldségesasszonyok leszállónak a lórul s ; 
már lehetett velük okosan beszélni, mert j 
addig nem tudták, hogy mit kérjenek egy 
szál petrezselyemért vagy egy főj hagymá
ért Szépen is kerestek bolgáraink, kik több 
csoportban dolgoztak. A pénztárosuk Kara- 
pertcsel Koszta volt, aki ezen felül még a 
a malomnál levő cukorka-bódét is megvette. 
A héten azonban furcsa meglepetés érte a 
bolgárokat, mert a derék Karapencselnek 
nyoma veszett. Azt mondta, hogy Nyitrára 
megy, pénzt behajtani egy ottani adóson, 
de illaberek nád a kert, eltűnt. A társai 
szerint a pénztárban 140 ezer koronának 
kell lenni. Eltűnését bejelentették a rendőr
kapitányságon, ahol megindult a nyomozás.

— Mit ér Vilmos exoaászár 
antograumja ? Ezzel az érdekes kérdés
sel foglalkozott a napokban egy Írországi 
törvényszék abból az alkalomból, hogy az 
angol katonaság és a sinnfeinek összeütkö
zésekor felgyújtották Rondel Me Veill házát. 
A tűz elhamvasztotta az értékes könytárt, 
amelyben Rondelnak, aki egyébként az an
gol alsóház tagja, egy Vilmos excsászár 
autogrammja is megvolt. Beperelte az álla
mot és 20 ezer font sterling kártérítést kö
vetelt az autogrammért. Az alperes állam 
képviselője azt vitatta, hogy a mai helyzet 
ben a volt császár aláirása legfeljebb 10 
ezer fontot ér. A bíróság még nem döntött 
az érdekes ügyben.

— Olcsóbb lesz a szén. Az osztraui 
sztrájk következménye a rövidesen érvénye
sülő szénár-redukció. Arról értesülünk, hogy 
az osztrau-karvini szén a szénadóval együtt 
23—33 százalékos olcsóbbodást fog szen
vedni. A koksz árcsökkenése számmal még 
nem fejezhető ki, mert erre nézve a pénz- i 
ügyminiszter döntése szükséges.

_  a mozi kiválóan érdekes film bemu
tatását fogja ma megkezdeni. Sikerült a 
tulajdonosnak megszerezni A két párisi lány 
cimü öt részből álló nagyszabású filmet, mely
nek főszerepét Biscot játsza. Az első rész 
ma vasárnap fog a vászonon leperegni. A 
többi négy rész kedd, csütörtök, szombaton 
és jövő vasárnap lesz bemutatva. A hatalmas 
filmalkotás bizonyára nálunk is megfogja 
hódítani a közönséget.

— Motornélküll repűlőverseny 
Angliában Az itfordi motornélküli repülő
versenyen Fokker hollandi repülő 37 percig 
és 6 másodpercig maradt a levegőben. Mögötte 
a legjobb eredményt eddig Raynheam angol 
repülő érte el, aki 11 percig és 23 másod
percig repült. Ezzel szemben egy német motor
nélküli repülő, Hentzen 2 óra hosszáig maradt 
a levegőben motornélküli repülőgépén, a 
Rhön hegység fölött.

— Felemelték a magyar posta
tarifát. A magyar postaigazgatóság közhírré 
teszi, hogy a nyomasztó pénzügyi helyzetre 
való tekintettel, kénytelen volt a póstai 
szállítási dijakat felemelni. Ezentúl egyszeri 
levél dija Csehszlovákiába 40 korona, aján
lott levél 50 korona, expressz dij 100 kor.

— A kath. kör november hó 11-én 
előadja Bérezik Árpád : „Túri Borcsa' c. 
népszínművét, melyre a próbák serényen 
folynak.

Helyreigazítás.
A lévai asztalos, lakatos és bádogos 

ipartársulat jubiláris szüreti mulatságára — 
mint a „Bars* 42 -ik számában jelezve volt 
— nem Balogh János úr ajándékozott 1 
kosár szöllöt, hanem Hebó István úr, miért 
ezúton mond hálás köszönetét az

Elnökség.

Jótékonyság.
Láng Gyula lévai lakos 50 koronát, 

Dohány János és Béna János lévai lakosok 
pedig együttesen 25 koronát adományoztak 
a tüdőbeteg gondozó intézetnek. Fogadják a 
jólelkü adakozók intézetünk hálás köszönetét.

Dr. Frommsr Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal be|egyzáse.
1922. évi október hó 22 -tői — októberié 29.-ig.

Születés.
Kovács Gyula Styipka Katalin fiú István. — Kolik 
István Horváth Margit leány Erzsébet. — Hran- 
csár Anna leány Jolán. — Vrbata Ferencz Mu. 
ranyi Mária fiú Antal. — Balog Gyula Medzih- 
radszky Margit fiú Gyula. — Styevko István 
Szolcsanszky Johanna liu Gyula, János.

Házasság
Hermán András Barbara Mária r. k. — Özv. 

Hummer Ferencz Zvárka Zsuzsanna r. k.

Halálozás.
Ifj. Balog Gyula 7 nap. veleszületett gyen

geség.

Cislo: t>4 exek. 1922.

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u 

LX. zák cl. z r 1881, potazne 19. £-u XLI. zák. 
cl z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze násled
kom vyroku vrabelského okresného súdu óíslo P. 
k. 493 1922 k dobru Levickej okresnei robotmkov 
potsíujúcei pokladnice do vyske 912 kor. a prísl- 
cestou uhradzovacej exekúcie prevedenej dna 13 
júna 1922. zhabané a na 1500 kor. odhadnuté nas
ledovné movitosti, a to: 1 kan Manguhca na 
verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
vrábelského okresného súdu císlo 64—1922. do 
vysky 912 kor. poziadavky na kapitále, tejze 5°/0-ové 
úroky 5 Ke. 80 hal pocitané, a útraty doposiaí v 
48 kor. 60 halieroch ustálené urcená je éo lehota 
10 hodina dopol. dna 3 novembra 1922. do obei 
Ciffáre a pripadní kunci sa pozyvajú s podot
knutím toho, ze sa zmienené movitosti v smysle 
107. a 108 §-u LX. zák. cl. z. r. 1881 pri platení 
hotovymi najviac slubujúcemu v pade potreby aj 
pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 §-u XLI. zák. 
21 z r. 1908 aj k dobru tychto nariad’uje.

Dáné Vráble, dna 7 októbra 1922.

J a n6o vlő 
súdny exekútor.
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PlaÍAl?* Ebéd10 kredenez, asztalok, fllAUUJi. ■ izétek, több más bútordarab 
egész olcsó árban sürgősen. 50 drb. disz- 
kötésű regény jó Íróktól. Bém utca 10 sz. 
T71 a A A Ta A 7 A Slovenska Banka fd3.au Ud>ú. lévai fióktelepe eladja 
LÉVÁN a Masaryk utcában levő Bellan-féle 
házat. Közelebbi értesítést a fióktelep 
vagy dr KERSÉK JÁNOS ügyvéd ad

Gazdasági gyakornokot 
keresek, csak erélyes, korán kelő, rendszeretö 
egyén pályázzon Kinek gazdasági gyakorlata 
van előnyben részesül. Cim a kiadóhivatalban. 

171*) A A ‘ ^lálló csemegeszöllö és külön- fdd.aU • bejáratú 2 ágyas bútorozott 
szoba kiadó. Kákái ut 26 1276

Ügyes ‘biztosítási felvétetnek 
kedvező feltételek melleit „DUNA* Alt. 
Biztositó R. T. főügynökségénél, Léva 
Honvéd utca 2._____________________ 1290

Mindszenti gyertyák é“:
kaphatók KUGLERNÉL Buti utca 8. 1269

HÖLGYEK figyelmébe! 
Az igen tisztelt hölgy közönség szives tu
domására hozom, hogy Széchényi u. 13. szám 
alatt DIVATSZALONT nyitottam. 
A fővárosban szerzett gyakorlatom képesít 
arra, hogy a legkényesebb Ízlést kielégít
hessem. Kérem szives pártfogásukat 
FRANCISCY MARGIT.____________1992

171 a A A K A 7 nakT telekkel 25.000 koro- fdu.au Xlu.u náért és alsó kákái sorban 
Villának jó, lakásnak alkalmas telek. Bőveb
bet Dr. KERSÉK JÁNOS irodában. 1956

Téli fajta körte
Alajos gazdaságában Vináre, posta Bátovce. 
Kilója Lévára szállítva 1 kor 60 fül. 1286

ZÁRTKOCSI 
a rossz idők beálltával az utazó

közönség rendelkezésére áll.
Mtgrendélhe t ő:

ERTLER-fele füszerüzletben (Zúgó- 
utcza és Szepessy-utcza sarok) és 
Belányinál Schöeller-u. 11 sz alatt.

Bérkocsi árszabály.
Egy 2 fogatú kocsi nappal 

vasúttól vagy a vasúthoz
2. személyig — — — ® 8

Ezen felül minden további 
személy — — — — „ ®

Egy 2 fogatú kocsi nappal 
megrendelve a vasúthoz „ 15

Egy 2 fogatú kocsi nappal 
megrendelve oda és vissza „20

Egy 2 fogatú kocsi este a 
vasúttól vagy vasúthoz 2 
személyig — — >> ^®

Ezenfelül minden további 
személy — — — » ®

Egy 2 fogatú kocsi éjjel 
vagy hajnalban személyek 
számára tekintet nélkül „ 25

Podgyász amelv a kocsi bel- 
sejében el nem fér nappal „ 3

este „ 5

Bérgazdaság hó 1-i belépéssel 
keres koránkolö, józan és szorgalmas gazdát 
úgyszintén bognármostert. — Jelentkezés 
DERZSENYÉN (Zupa Hont) a gazdasági 
intézőségnél. 1934

Mp(TÍfilon+ “ .forrongó Magyar 
ország", irta Garami Ernő 

Kapható DEJCZÖ GYULÁNÁL, Parkan. 1307 

"DaTiAITAÍ hat4rb»n. » határőr egy vadász 
*/U UU^Ji vizslát fogott el, jogos tulaj
donosa jelentkezzék MÉRTAN ISTVÁNNÁL, 
Dobogópuszta. 1304

Útlevelek vizumozását 
minden állam részére 4 nap alatt megszerzők. 
Eljárási dij 40'— Ké. KREISLER AURÉL, 
Zlaté-Moravco. 1806

TTár mely két szoba, két kamra, két 
istáló, egy pajta, egy kocsiszín, egy 

kút és szérűből áll 11.000 koronáért MALINA 
JÓZSEF barsesekei gazdától megvehető 1310

KINŐ = APOLLO - MOZGO.
Október 29-én, este 6 és 8 órakor 

„A két párisi lány" i. rész 
Gaumant párisi filmgyár remekműve. Főszerepben: Bisoot 

Október 31.-én II. rész.

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levioe-Léva, Ladányi utcza 26.

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízmüveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari- és mezőgazdasági ipari üzemterveket. 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

--------Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben - 3

Ne higyjen =
a hirdetéseknek, hanem győződjön meg személyesen, 

hogy KUGLERNÉL Báti utca 
8_ Bzfim alatt

a legolcsóbban és legjobban lesz kiszolgálva 
specialista Kávé, Tea és Cacaóban I

A közkedveltségnek örvendő KUGLER k everék Kávé és 
Tea ismét olcsóbb lett-

TSTa g-yesLílói gőzmalmi liszt fc>Lera.lca.ta..
Likőrökben nagy választék.

Friss Prágai sonka.

Egy unatkozó hasonló helyzet
ben levő fiatal emberekkel levelezne. — 
„Szórakoztató" jelige a kiadóban. 1814

Stomser gordonka jutányosánJkXlba.au eladó. Megtekinthető NYITRAI 
és TÁRSA cégnél. 1801

Elemi - polgári tanítását, esetleg 
magánvizsgákra való előkéazitését elvállalom. 
Cim a kiadóban 1802

17? i fiTYl ! PAPUCSOK, posztó és J. Így C.lCAÁl 1 különféle téli meleg- 
czipők nagy választékban, mélyen leszállított 
árban „BAÍ’ÁNÁL" kaphatók. — Ugyanott 
egy 13—14 éves szolgaiu felvétetik. 1809

Bútorozott szobát konyha hasz
nálattal 2 ’/s éves fiúgyermekkel november 
1 re; esetleg 2 szobát egy házaspár. — 
Czim a kiadóban. 1284

JkXlba.au
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Árverési hirdetmény.
Az ipoly szálkái CSÁKY-féle bér

gazdaság feloszlatása következtében 
1922. október hó 30-án d e. 9 óra
kor Ipolyszalka községben az intézői 
laknál nyilvános önkéntes árverésen 
azonnali készpénz fizetés ellenében 
a vételi illetékeknek s a forgalmi 
adónak a vevő által való megfizetése 
mellett a következő leltári tárgyak 
kerülnek eladásra: Ekék, boronák, 
szekerek, kocsik, vető-, arató-, kaszáló 
és gyüjtögépek, egy 8 lóerős gőz
cséplő garnitúra, 16 drb. jár mos ökör, 
20 drb. növendék állat, 40 drb. sertés, 
tehenek, lovak, 150 hold szalma ter
mése és takarmány. Előzetes felvilá
gosítást ad : Csáky borgazdaság;, 
Ipolyszalka (Hontm.)

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA
-■= gépgyára -vstsözi+őcLéje ---—

V Y H N E, Zupa Tc ko vs k á.
--- „ ---------------ALAPÍTVA: 1819. ---------

Speciális g’yrArtzxxtixxya.i -
Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — Önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------
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Jó minőségű 0-bor
10 Kö. literenkint kapható.

BARTOS vendéglős
Koháry utca 27.

Rudnay malom 
elsőrangú garantált tiszta 
búza lisztje kicsinyben és 
nagyban, a legolcsóbb 
napi áron kapható: —

a Lévai Fogyasztási Szövetkezetben.

Mindszenti ünnepek előtt
tekintse meg koszorú kiállításunkat!

Művirág disskoszortk — leszállított árban !
Pálma koszorúk és sírcsokrok.

Sírlámpák, sírkeresztek

Sírgyertyák és mindszenti mécsesek.
Templomi gyertyák minden nagyságban.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésóben 

Állíttatott 188!. LEVICE-LÉVA. Telefon szám 14.

Aprított tűzifa!
la. bükkfát q-ént 24 K 
tölgyfát ,. 22 K

árban házhoz szállítok. 
Megrendelhető STEIN ÁRPÁD 
villamos felszerelési üzletében; 
lakásomon Szepesi utca 22. sz. 

alatt és a telepen.

AUGÜST MALOYER 

fakereskedő.

PLATZER J. és TARSA
A L YH A t

Kákái u. 46. LEVICE. Zúgó u. 4.
Van szerencsénk a n é. közönség becses figyelmébe és párt

fogásába ajánlani alábbi vállalatainkat :
Kerámia kö lapokkal padlók burkolását bármily kiviteleiben (□ ma)
40 K.-tól feljebb. — Konyha, fürdőszoba és kád, lépcső házak, 
folyosó stb. fehér, avagy különböző színű porcellán fayenze lapokkal 
fali burkolatokat. — Uj cserép kályhákat. — Uj takarék tűz
helyeket bárminő kivitelben. — Javítások szakszerűen eszközöltetnek.

Vagyunk kiváló tisztelettel

PLATZER J. és TÁRSA.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagytanéban 

építési vállalatot nyitottam, 
hol mindennemű építkezési munkát u. m : 
templomok és tornyok javítását, papi lakok 
átalakítását, úi építkezéseket, gazdasági 
épilletek felépítését, javítását, kisebb-nagyobb 
kőműves- és ácsmunkálatok készítését és 
építési tervek s költségvetések elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. e. közönség szives támogatását. 
VÖBÖö KAROLY 

old. kómúvomester 
STA.G-S-S^.x.r.0 (TaToám 78.)

Legolcsóbb és legjobb bavásárláBÍ forréLB 

LACHKY ELEK 
fűszer-, bor-, csemege-, tea-, rum- és ásványvíz kereskedésében 

-------------------LEVICE — FŐTÉR. ______________
Szives tájékozásul.

A most divatban levő röpcédulák és a lapokban megjelenő különféle 
.U.csosagot hirdető árak arra késztetnek, hogy az igen t. vásárló közönség szives 
figyelmet felhívjam, miszerint üzletemben ezeknél lényegesen olcsóbban és lelki
ismeretes kiszolgálással elégítem ki vevőimet.

Szives pártfogásukat kérve, maradok kiváló tisztelettel
LACHKY ELEK.

Oroszhal, Ostsee, Rollmops, füstölthal, szardínia, ringli, szardella kapható.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szorozni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes, u i


